
   

 

CABMAN DATA JA TILIN AKTIVOINTI 

________________________________________________________________________ 
 

• Cabman lähettää sähköpostiviestin Cabman Data tilin aktivoimiseen, joten tarkkaile 

sähköpostiasi ja tulee osoitteesta noreply@cabmandata.nl  

o Huom! Cabmanin lähettämä viesti on englanniksi, kuten alla: 

 

• Viestin alussa ilmoitetaan käyttäjätunnuksesi ja tili aktivoidaan ensimmäisestä linkistä 

luomalla salasana 

• Tilin aktivoimislinkki on voimassa 72 tuntia ja sitä voi käyttää kerran 

• Sisäänkirjautuminen Cabman Dataan: Siirry kirjautumiseen 

• Cabman Datasta saat tiedot kaikista yrityksen ajoneuvoista, kuljettajista, vuoroista 

ja maksutapahtumista 

• Lisätietoja Cabman Datasta: Siirry lisätietoihin 

 

KULJETTAJAN LISÄÄMINEN CABMAN DATAAN 

________________________________________________________________________ 

 

• Valitse vasemmasta valikosta ”Drivers” ja seuraavaksi lisää kuljettaja valitsemalla ”New” 

• Huom! Laki liikenteen palveluista (299/2021) edellyttää kuljettajan yksilöintitietojen 

tallentamisen 

• Täytä seuraavat kuvassa olevat tiedot: 

• Driver number: Kuljettajanumero, jolla kirjaudutaan sisään 

• Nimi 

• Puhelinnumero ja sähköposti (tarvittaessa) 

• PIN: (määritellään jos kuljettajan PIN-koodin kysely on päällä) 

• Henkilöturvatunnus 
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• Kuva lisätään ja liitetään valitsemalla kuvan punaisella ympyröity plus-merkki 

• Lopuksi tallenna ”Save” 

• Olemassa olevalle kuljettajalle kuva lisätään seuraavasti: 

o Valitse kuljettaja ”Drivers” listasta 

o Seuraavaksi valitse ”Edit”, lisää ja liitä kuva plus-merkistä 

o Lopuksi tallenna ”Save” 

 

RAPORTIT CABMAN DATASTA 

________________________________________________________________________ 

 

 

• Kirjaudu sisään Cabman Dataan: Siirry kirjautumiseen 

• Valitse vasemmasta valikosta ”Shifts” ja seuraavaksi ”Reports” alavalikossa on valittavana 

erilaisia raportteja. 

• Kirjanpitäjän tarvitsema raportti on ”Payment Report”. 

•  Tästä ”Payment Report”:sta selviää myös käteisajot, korttimaksut ja laskutus ajot sekä eri 

kuljettajien kassat.  
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• Täytä halutut tiedot halutulle raportille (seuraava kuva) 

• Shifts from: aikaväli 

• Driver: kuljettaja 

• Vehicle: ajoneuvo 

 

 

 
 

• Saat valitun raportin taulukkomuodossa 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PAIKANTAMINEN JA SEURANTA 

________________________________________________________________________ 

 

• Valitsemalla vasemmasta valikosta ”Live view” näet reaaliaikaisen yleisnäkymän 

ajoneuvojen sijainneista, tiloista ja liikkeistä kartalla 

 

 

 

• ”Status” alavalikosta voi vaihtaa tilan, jonka mukaan ajoneuvot näkyvät kartalla 

 

AJONEUVOJEN TIEDOT 

________________________________________________________________________ 
 

• Valitsemalla vasemman valikon ”Vehicles” näet ajoneuvojesi tietoja 

• License plate: Rekisteritunnus 

• Vehicle number: ajoneuvon numero 

• BCT serial number: MDT-laitteen sarjanumero 

• Software version: laitteella tällä hetkellä käytössä oleva ohjelmistoversio 

• Valitsemalla halutun ajoneuvon näet lisätiedot mm. käytössä olevat laitteistot 

 

myPOSin liittäminen Cabman Dataan ja parittaminen Cabman MDT:hen 

________________________________________________________________________ 
 

Jotta maksuliikenne lähtee toimimaan, täytyy myPOS maksupääte parittaa Cabman 

Dataan. Paritus Cabman Dataan tapahtuu siinä vaiheessa, kun Cabman MDT mittari on 

käynyt ensimmäisen kerran verkossa, eli asennuksen loppuvaiheessa. Tämä tapahtuu 

kirjautumalla Cabman Dataan ja etsimällä kyseinen ajoneuvo ”Vehicles” valikosta. Valitse 



   

ajoneuvo ja selaa alemmas kohtaan ”Configuration” ja ”myPOS”. Syötä maksupäätetunnus 

(TID-tunnus, alkaa numeroilla 902XXXXX).  

 

TID-tunnuksen saat kyseisen maksupäätteen kohdalta myPOS verkkoportaalista. TID-

tunnus tulee myös ilmoittaa hyvissä ajoni sales@taxitec.fi osoitteeseen, tai Menevän 

vuokralaitteden osalta eetu@meneva.fi , tällöin saat parituskoodin maksupäätteen ja 

Cabman MDT mittarin yhdistämistä varten. Huomioi kuitenkin, että maksuliikenne ei toimi, 

jos jompikumpi näistä vaiheista jää tekemättä.  
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